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Uddannelsesplan for studerende fra Professionshøjskolen KP i praktik på Præstemoseskolen 

 

Kontaktoplysninger  

Præstemoseskolen M. Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre 

praestemoseskolen@hvidovre.dk, skolens kontor 72282812 

Skoleder: Thomas Duelund Gravsen 

Viceskoleleder, praktikkoordinator og praktikansvarlig leder: Peter Mogensen, ptq@hvidovre.dk og 

pete6041@g2650.dk 

Praktikvejleder: Lilian Ryberg lili0022@g2650.dk  

 

Skolen som uddannelsessted 

Præstemoseskolen ligger i Hvidovre nord og er en almindelig tosporet folkeskole, hvortil der er knyttet et særligt 

skoletilbud for børn med indlæringsvanskeligheder. Der er i alt ca. 50 lærere og 540 børn på skolen. Skolen er afde-

lingsopdelt ud fra en ny struktur (fra tre til to afdelinger), således at grundskolen udgøres af 0.-5. klasse, og overbyg-

ningen af 6.- 9. klasse. Det yngste team i grundskolen (0.-2. klasse) har lokalefællesskab med skolens SFO. Almensko-

lens elever kommer hovedsagelig fra skoledistriktet omkring skolen, mens specialklasserækkens elever kommer fra 

hele kommunen. Skolen har en engageret forældrekreds og et tæt og givtigt samarbejde med skolebestyrelsen. 

Skolen har gode fysiske rammer både ude og inde, bl.a. med gode faciliteter til forberedelse. 

Skolens værdigrundlag baserer sig på overskrifterne: Læring - Fællesskab - Selvværd. Det betyder i korte træk, at vi 

lægger stor vægt på høj faglighed i et spændende og udviklende læringsmiljø for både børn og voksne. Det er ligele-

des vigtigt, at alle børn oplever sig inkluderet, og at de får de bedste betingelser for at udvikle sig personligt og soci-

alt i et større fællesskab. Dette understøttes bl.a. af mange tilbagevendende fællesaktiviteter både klassevis og på 

tværs af skolen.  

Skolens personale arbejder meget bevidst med trivsel – både for børn og voksne som enkeltindivider og for trivsel i 

fællesskabet. Derfor afholdes der klassemøder i samtlige klasser, ligesom der arbejdes struktureret med SPU (Sy-

stemanalyse af Pædagogiske Udfordringer efter den norske LP-model).  

Lærerne arbejder i team tilknyttet de enkelte afdelinger. Skolen har samlet de interne ressourcepersoner såsom AKT, 

spydspidser (lærere med vejledningskompetence inden for de enkelte fagområder), og matematik- og læsevejledere 

i et kompetencecenter, som dækker alle skolens klasser.  

Fra skoleåret 2015/16 ophører den fastlagte fælles tilstedeværelse. Alle lærere forventes herefter at være til stede 

på skolen i tidsrummet 8-16, når dette er nødvendigt til undervisning, mødeafholdelse og fælles forberedelse. Egen 

forberedelse kan lægges hjemme.  

Hvad kan vi tilbyde: 

• Praktikforløb for studerende på praktikniveau 2 og 3 

• Engagerede og udviklingsparate lærere og skolepædagoger 

• Et lærerværelse uden faste pladser og med plads til forskellighed  

• En masse glade og videbegærlige børn 

• En skole med en høj grad af trivsel i alle led! 

Vil du vide mere om Præstemoseskolen, så find yderligere oplysninger på www.praestemoseskolen.skoleporten.dk  
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Uddannelsesplan for studerende fra Professionshøjskolen KP i praktik på Præstemoseskolen 

Kompetencemålene for praktikken 

 

Her fremgår de overordnede kompetencemål for praktikken.  

Skolen knytter bemærkningerne til disse, så de hænger sammen med skolens præsentration af sig selv som uddannel-

sessted for lærerstuderende. 

Hvordan skolen tilrettelægger aktiviteter og handlinger, der understøtter de studerendes arbejde med kompetence-

målene og de konkrete videns og færdighedsmål beskrives under hvert af de 3 praktikniveauer.  

 

Kompetenceområde Kompetencemål  Skolens indsats 

 
Didaktik:   
Didaktik omhandler målsætning, 
planlægning, gennemførelse, eva-
luering og udvikling af undervis-
ning, herunder læringsmålstyret 
undervisning. 

 
Den studerende kan i samar-
bejde med kolleger begrundet 
målsætte, planlægge, gennem-
føre, evaluere og udvikle under-
visning. 
 
 
 
 

 
Praktiklæreren bør i førvejledningen 
og i den løbende vejledning på bag-
grund af observationer fra undervis-
ningen stille didaktisk undrende 
spørgsmål, der både har fokus på 
undervisningstankerne (undervis-
ningsplanen) og didaktikken udlevet 
i praksis (selve undervisningen) 

 
Klasseledelse:  
Klasseledelse omhandler organise-
ring og udvikling af elevernes fag-
lige og sociale læringsmiljø. 

 
Den studerende kan lede under-
visning samt etablere og udvikle 
klare og positive rammer for ele-
vernes læring og klassens soci-
ale fællesskab. 
 
 

 
Praktiklæreren er bevidst om sin 
rolle som observatør, så de stude-
rende får mulighed for at lede un-
dervisningen uden involvering fra 
praktiklæreren (medmindre dette 
ønskes i en specifik situation) 

 
Relationsarbejde: 
Relationsarbejde omhandler kon-
takt og relationer til elever, kolle-
ger, forældre og skolens ressource-
personer. 

 
Den studerende kan varetage 
det positive samarbejde med 
elever, forældre, kolleger og an-
dre ressourcepersoner og reflek-
tere over relationers betydning i 
forhold til undervisning samt 
elevernes læring og trivsel i sko-
len. 

 
Praktiklæreren kan varetage det po-
sitive samarbejde med den stude-
rende og er den ansvarlige for at 
gribe ind i det relationelle arbejde, 
hvis grænseoverskridende handlin-
ger finder sted til gene for enten 
den studerende eller eleverne. 
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Uddannelsesplan for studerende fra Professionshøjskolen KP i praktik på Præstemoseskolen 

Forventningerne til praktikkens parter 

Her beskrives forventninger og rollefordeling til praktikkens parter. 

 
Studerende 

• Har lyst til lærerprofessionen med alle dens facetter 

• Er bevidst om, at man i praktikken er en del af en arbejdskultur, og at denne kan være væsentligt anderle-

des, end det man er vant til fra læreruddannelsen 

• Er bevidst om betydningen af egen ageren som en del af lærerjobbet 

• Møder eleverne med godt humør og optræder ansvarligt i alle forhold og som rollemodel for eleverne 

• Er aktivt opsøgende i forhold til at deltage i skolens dagligliv og i den forbindelse forholde sig aktivt til sin 

egen læring 

 

• Møder til tiden, er velforberedt og aktiv såvel angående undervisning som vejledning 

• Lever op til forventningerne som den studerende part i den skitserede model på næste side, hvilket bl.a. in-

debærer, at man som studerende deltager i samme aktiviteter som en lærer gør: forberedelse, undervisning, 

ekskursioner/ture, efterbehandling af undervisning, iagttagelse af andres undervisning, vejledning, forskel-

lige typer møder, frikvartersvagter, lektiecafe, skole-hjem samarbejde osv. 

 

• Er åben over for vejledning og respons 

• Er bevidst om, at praktikken har som formål at udvikle den enkelte studerende med henblik på at blive en 

dygtigere lærer, og at aktionslæring kan være en middel til at opnå dette 

 

• Er opmærksom på tavshedspligten og regler for videooptagelse m.m. 

• Er bevidst om eksamen og brug af videooptagelse til denne 

• Er bevidst om, at man ved sygdom kontakter skolens ansvarlige på dette område på samme vilkår som sko-

lens lærere 

 

• Er motiveret for at være forberedt til praktikken og udviser dette ved bl.a. at have sat sig ind i Københavns 

Professionshøjskoles retningslinjer for det respektive praktikniveau samt har orienteret sig om skolen inden 

første møde 
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Uddannelsesplan for studerende fra Professionshøjskolen KP i praktik på Præstemoseskolen 

Skolen 

• Har et personale, der ser muligheder i den ”læringsforstyrrelse”, det giver, at have studerende på skolen 

• Har lyst til at have lærerstuderende i praktik og medvirke til, at de får en god praktikoplevelse, hvor de føler 

at de har udviklet sig i processen mod at blive dygtigere praktikere 

• Har et lærerkorps, der er bevidst om betydningen af egen ageren som en del af at være praktiklærer 

• Har praktiklærere, der er aktivt søgende i forhold til indhold, forventninger og krav på de forskellige praktik-

niveauer 

• Har praktiklærere, der samarbejder, støtter, udfordrer og vejleder undervejs i praktikken 

• Har praktikvejledere, der kan assistere med yderligere støtte og sparring under praktikken 

• Har praktikansvarlige, der indgår aftaler med de studerende om indkaldelse til det første møde 

 

• Har praktiklærere, der følger den skitserede model om forventninger til praktikkens parter således at de stu-

derende sikres 

o  Formøde om 

▪ Intro om skolen 

▪ Rundvisning på skolen 

▪ Gensidig forventningsafstemning 

▪ Fastlæggelse af grundskema 

▪ Info om omlagte dage/uger 

▪ Orientering om årsplaner m.m. 

▪ Aftaler om forventninger til hinanden til førvejledningen 

▪ Aftale om at de studerende skriver til de involverede elevers forældre 

 

o Førvejledning om 

▪ Vejledning på baggrund af studerendes bud på undervisningsplaner 

▪ Aftale om observationsformer og vejledningstyper 

▪ Indgår aftale om hvilke(n) kompetence(r) de studerende ønsker at have særligt fokus på her-

under hvilket fokusområde (den enkelte praktikants problemstilling), som man ønsker at 

blive observeret ud fra. 

▪ Begyndende aftale om trepartsamtale  

▪ Aftale om videooptagelse (hvilke timer m.m.) 

 

• Har praktiklærere, der er bevidste om, at man ikke skal docere af sin merviden med udgangspunkt i en ple-

jerkultur. Man har i stedet fokus på, at det er den studerende, der gennem aktioner, erfaringer og refleksion 

er med til at udvikle sin egen praksisteori med henblik på at blive en dygtigere underviser. 
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Uddannelsesplan for studerende fra Professionshøjskolen KP i praktik på Præstemoseskolen 

 

Rollefordeling mellem skole og professionshøjskole 

• Forventninger til samarbejdet og hinandens rolle og opgave afklares indledningsvist 

• Begge institutioner er bevidst om både udfordringer og muligheder i et samarbejde på tværs 

 

Skolen forventer 

• At KP informerer om praktikperioder, navne på studerende, deres fag m.m. og at de kræver at de stude-

rende skriver hvilke andre fag end hovedfaget, som de ønsker at undervise i 

• At KP giver besked så hurtigt som muligt ved ændringer  

• At Samarbejdsmøder om praktikinfo og praktikafvikling foregår på skolen 

• At KP er behjælpelig med at etablere virtuel kommunikation mellem skole, praktikanter og læreruddan-

nelsen 

• At underviseren fra KP deltager i trepartssamtalen og samarbejder med praktiklæreren om eksaminator-

rollen 
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Uddannelsesplan for studerende fra Professionshøjskolen KP i praktik på Præstemoseskolen 

 

Forventninger til praktikkens parter skitseret som model 
 

Modellen illustrerer de forskellige kategorier af studieaktiviteter de studerende har i praktikken. Herunder hvordan 

praktikkens 275 timers arbejde fordeles. 

Bemærk at i Hvidovre kommune skal alle lærere være til rådighed på arbejdspladsen mandag til fredag fra 8-16.    

Der opereres dog ikke med faste tilstedeværelsesdage. 

  

  

 

 

 

 

 

 

• Den studerende arbejder med selvstændig 
opkvalificering fagligt eller didaktisk.

•De studerende udarbejder fokusområder, 
som de beder praktiklærer observere  og 
vejlede på baggrund af.

•I alt ca. 25 timer.

•Formøde . Generel  information, skema, 
forventningsafstemning , samtale om 
undervisningsplaner ud fra årsplan eller 
andre emner godkendt af praktiklæreren og 
kontraktfastsættelse. 2 timer.

• Førvejledning - undervisningsplanen 
diskuteres og fokuspunkter aftales for hver 
enkelt studerende.  2 timer.

•Praktiklærerens vejledning af de studerende 
ud fra fokuspunkter, kompetencemål og 
struktureret observation af de studerendes 
undervisning. Minimum 2-3 lektioner 
ugentligt

•Vejledning med UC-underviser og 
praktiklærer, hvor den studerende har sat 
dagsordenen (trepartssamtale). 2 timer.

•I alt ca. 25 timer.

•Praktikgruppe udarbejder  
undervisningsplaner (ud fra fastlagte 
årsplaner eller efter aftale med praktiklærer), 
tilrettelægger og efterbehandler 
undervisningen. 

•Praktikgruppe efterbehandler og forbereder 
spørgsmål til vejlederne

• Praktikgruppe foretager videooptagelser til 
eksamensbrug.

• I alt ca. 100 timer.

•Undervisning af klasse/observation af 
praklærererens undervisning.  12-13 
lektioner ugentligt. 

•Udførelse af andre læreropgaver som fx 
pædagogiske rådsmøder, 
forældrekommunikation, forældremøder, 
SPU møder, teammøder og andre 
møderækker

•Studerende og praktiklærer/team forbereder 
fælles

•Fælles efterbehandling

•I alt ca. 125 timer.
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Uddannelsesplan for studerende fra Professionshøjskolen KP i praktik på Præstemoseskolen 

Plan for praktik på niveau 2 
 

Praktikniveau 2 Færdighedsmål: Den stude-
rende kan  
 

Vidensmål: den studerende 
har viden om 

Tilrettelæggelse på skolen 

Didaktik 

planlægge, gennemføre og 
evaluere et differentieret 
undervisningsforløb i samar-
bejde med medstuderende 
med anvendelse af en varia-
tion af metoder, herunder 
anvendelsesorienterede un-
dervisningsformer og bevæ-
gelse i undervisningen, 

undervisningsmetoder, prin-
cipper for undervisningsdiffe-
rentiering, læremidler og it, 

Praktiklæreren indgår aftale 
med de studerende om under-
visningsplaner med inddra-
gelse af årsplaner. 
Praktiklærerne læser undervis-
ningsplanerne igennem og før-
vejleder løbende de stude-
rende ved at stille spørgsmål 
til tankerne om den forestå-
ende undervisning (teoretiske 
som praktiske) 

evaluere undervisningsfor-
løb og elevers læringsud-
bytte, 

formative og summative eva-
lueringsmetoder samt test, 

Praktiklærerne kan bidrage 
med viden om forskellige me-
toder til en så fyldestgørende 
portrættering som muligt. 

observere egen praksis og 
den enkelte elevs læring 
med henblik på udvikling af 
undervisningen, 

observations-, dataindsam-
lings- og dokumentationsme-
toder. 

Praktiklærerne har forberedt 
sig med observationsskemaer, 
der både har fokus på vejsøg-
ning og vejvisning, så de stude-
rende kan høre om observatio-
ner og få stillet spørgsmål, der 
netop har til hensigt at få de 
studerende til at kigge på egne 
praksisteorier. 

Klasseledelse 

udvikle tydelige rammer for 
læring og for klassens soci-
ale liv i samarbejde med ele-
verne og  

klasseledelse, læringsmiljø og 
klassens sociale relationer og 

Praktiklæreren har ansvaret 
for at sætte de studerende ind 
i hvilke indsatser og regler man 
har i den respektive klasse, så 
de studerende ved hvordan 
klassen er vant til at blive ledt. 

Relationsar-
bejde 

samarbejde dialogisk med 
elever og kolleger om juste-
ring af undervisningen og 
elevernes aktive deltagelse, 

kommunikation, involverende 
læringsmiljøer, motivation og 
trivsel, 

Praktiklæreren skal være en 
rollemodel for de studerende i 
arbejdet med en anerken-
dende pædagogik med fokus 
på elevernes trivsel. 

kommunikere skriftligt og 
mundtligt med forældre om 
formål og indhold i plan-
lagte undervisningsforløb, 

professionel kommunikation - 
mundtligt og digitalt, 

Praktiklæreren skal vejlede de 
studerende i konstruktiv kom-
munikation og skal kunne 
hjælpe de studerende med 
hvordan de kan kommunikere 
med forældrene digitalt. 
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Uddannelsesplan for studerende fra Professionshøjskolen KP i praktik på Præstemoseskolen 

 

Rammer 

Praktik over 6 uger (uge 7-13 – i Hvidovre uge 8-13 grundet vinterferie i uge 7) og kompetencemålsprøve med afleve-

ringsdeadline af opgave senest 14 dage før kompetencemålsprøven. Prøven holdes på læreruddannelsen på KP.  Vi 

henviser til det tidligere skrevne om, at i Hvidovre kommune skal alle lærere være til rådighed på arbejdspladsen 

mandag til fredag fra 8-16. Der opereres dog ikke med faste tilstedeværelsesdage. Hver praktikgruppe tilknyttes en 

hovedpraktiklærer, der vejleder dem mest. Derudover står praktikvejlederteamet til rådighed for de studerende og 

praktiklæreren med fokus på at skabe den mest optimale praktikoplevelse for alle involverede. 

 

Tilrettelæggelse  

De studerende deltager i lektioner, hvor de observerer andre/hinanden, underviser selv og får vejledning med prak-

tiklærer. Vi henviser til modellen på side 8 for præcisering af timetallene til tilrettelæggelse af praktikken. 

 

Professionssamtale  
Der afholdes en professionssamtale på praktikskolen i løbet af de 6 praktikuger (tidligere trepartssamtale) med hvert 

praktikteam. Ved professionssamtalen deltager underviser fra læreruddannelse, praktikteamet og så vidt det er mu-

ligt de involverede praktiklærere. Det anbefales, at samtalerne placeres en eftermiddag fra klokken 14-17 og gerne 

midtvejs i praktikken. 
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Uddannelsesplan for studerende fra Professionshøjskolen KP i praktik på Præstemoseskolen 

Plan for praktik på niveau 3 
 

Praktikniveau 3 Færdighedsmål: Den stude-
rende kan  
 

Vidensmål: den studerende 
har viden om 

Tilrettelæggelse på skolen 

Didaktik 

planlægge, gennemføre og 
evaluere længerevarende 
undervisningsforløb under 
hensyntagen til elev- og års-
planer i samarbejde med 
medstuderende og skolens 
øvrige ressourcepersoner,  

organisations-, undervis-
nings-, og samarbejdsfor-
mer,  
 

Praktiklæreren indgår aftale 
med de studerende om under-
visningsplaner med inddragelse 
af årsplaner. 
Praktiklærerne læser undervis-
ningsplanerne igennem og før-
vejleder løbende de studerende 
ved at stille spørgsmål til tan-
kerne om den forestående un-
dervisning (teoretiske som prak-
tiske) 

evaluere elevers læringsud-
bytte og undervisningens ef-
fekt og  
 

metoder til formativ og 
summativ evaluering og  
 

Praktiklærerne kan bidrage med 
viden om forskellige metoder til 
en så fyldestgørende portrætte-
ring som muligt. 

udvikle egen og andres 
praksis på et empirisk 
grundlag. 
 

observations-, dataindsam-
lings- og dokumentations-
metoder.  
 

Praktiklærerne har forberedt sig 
med observationsskemaer, der 
både har fokus på vejsøgning og 
vejvisning, så de studerende kan 
høre om observationer og få 
stillet spørgsmål, der netop har 
til hensigt at få de studerende til 
at kigge på egne praksisteorier. 

Klasseledelse 

lede inklusionsprocesser i 
samarbejde med eleverne.  
 

læringsmiljø, inklusion, kon-
flikthåndtering og mobning.  
 

Praktiklæreren skal vejlede de 
studerende i at skabe det gode 
læringsmiljø ved at kunne 
rumme elevernes forskellighe-
der samt udvikle redskaber til 
konflikthåndtering og til fore-
byggelse og arbejde med mob-
ning med målet om god trivsel 
for alle elever.  

Relationsar-
bejde 

støtte den enkelte elevs ak-
tive deltagelse i undervis-
ningen og i klassens sociale 
liv, samarbejde med forskel-
lige parter på skolen, og  
 

anerkendende kommunika-
tion, og ligeværdigt samar-
bejde, inklusionsprocesser 
og  
 

Praktiklæreren skal være en rol-
lemodel for de studerende i ar-
bejdet med en anerkendende 
pædagogik med fokus på elever-
nes trivsel. 

kommunikere med forældre 
om elevernes skolegang.  
 

Processer, der fremmer 
godt skole-hjemsamarbejde 
og samarbejdsformer ved 
forældremøder og forældre-
samtaler og kontaktgrup-
per.  
 

Praktiklæreren skal vejlede de 
studerende i konstruktiv kom-
munikation og skal kunne 
hjælpe de studerende med 
hvordan de kan kommunikere 
med forældrene, mundtligt som 
skriftligt. 
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Uddannelsesplan for studerende fra Professionshøjskolen KP i praktik på Præstemoseskolen 

Rammer 

Praktik over 6 uger (uge 43-49) og kompetencemålsprøve i starten af det nye år med afleveringsdeadline af opgave 

senest 14 dage før kompetencemålsprøven. Prøven holdes på læreruddannelsen på KP.  Vi henviser til det tidligere 

skrevne om, at i Hvidovre kommune skal alle lærere være til rådighed på arbejdspladsen mandag til fredag fra 8-16. 

Der opereres dog ikke med faste tilstedeværelsesdage. Hver praktikgruppe tilknyttes en hovedpraktiklærer, der vej-

leder dem mest. Derudover står praktikvejlederteamet til rådighed for de studerende og praktiklæreren med fokus 

på at skabe den mest optimale praktikoplevelse for alle involverede. 

 

Tilrettelæggelse  

De studerende deltager i lektioner, hvor de observerer andre/hinanden, underviser selv og får vejledning med prak-

tiklærer. Vi henviser til modellen på side 8 for præcisering af timetallene til tilrettelæggelse af praktikken. 

 

Professionssamtale  
Der afholdes en professionssamtale på praktikskolen i løbet af de 6 praktikuger (tidligere trepartssamtale) med hvert 

praktikteam. Ved professionssamtalen deltager underviser fra læreruddannelse, praktikteamet og så vidt det er mu-

ligt de involverede praktiklærere. Det anbefales, at samtalerne placeres en eftermiddag fra klokken 14-17 og gerne 

midtvejs i praktikken. Der kan læses mere om indholdet af professionssamtalen i vejledningshæftet ”Vejledning til 

praktik LU13” på Metropols hjemmeside.  


